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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60
เรื่องสืบเนือ่ ง
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รำยงำนแผนยุทธศำสตร์ “Reprofiling มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ”
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
ความเป็นมา
ตำมที่ ได้ มี ก ำรประชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำนสมเด็ จเจ้ ำพระยำ ครั้ ง ที่ 4/๒๕60
เมื่อวั นพฤหั สบดี ที่ 20 เมษำยน พ.ศ.2560 ฝ่ำยเลขำนุ กำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ ว
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
1. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
20 เมษำยน พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักต่ำงๆ ดังนี้
1. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
2. อำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง
ผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ขอเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรประจำคณะ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทกำรบริ ห ำรงำนในปั จ จุ บั น โดยเสนอให้ ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย จั ด ท ำค ำสั่ ง
สภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ เรื่ อ ง แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
มนุ ษ ยศำสตร์แ ละสั งคมศำสตร์ โดยอำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 (14) และมำตรำ 41 วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547
การดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงดำเนินกำร ดังนี้
1. จัดทำคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนัก สั่ง ณ วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ.2560
2. จัดท ำคำสั่งสภำมหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ บ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำที่ 11/2560 เรื่อง แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
4.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ความเป็นมา
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ได้จัดกำรทดสอบระดับชำติ
ขั้น พื้ น ฐำน (O-NET) 3 ระดั บ คื อ ระดับ ประถมศึ ก ษำ ระดั บ มัธ ยมศึ กษำตอนต้น และระดั บ มั ธยมศึ กษำ
ตอนปลำย ประจำปีกำรศึกษำ 2559
การดาเนินการ
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เข้ำร่วมกำรทดสอบระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจำปี 2559 ดังกล่ำว และได้รำยงำนผลกำรทดสอบของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 ระดั บมัธยมศึก ษำปีที่ 3 และระดั บ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรำยวิชำ จำนวน 5 วิชำ เปรียบเทียบกับโรงเรียนระดับจังหวัด โรงเรียนระดับ
สังกัดอุดมศึกษำ (สกอ.) และโรงเรียนระดับประเทศ
จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
4.3 รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ ได้ ก ำหนดนโยบำยและควำมก้ ำวหน้ ำเพื่ อ กำร
ด ำเนิ น กำรปรั บ ยุ ท ธศำสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่ ม มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โอกำสและ
ควำมท้ำทำยของอุดมศึกษำที่จะต้องเร่งปฏิรูปอุดมศึกษำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยคำนึงถึงศักยภำพ
ควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำหลักสูตรที่ทันสมั ย
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรผลิตบัณฑิต และกำรบูรณำกำร
องค์ควำมรู้ สร้ำงสรรค์ผลงำนและนวัตกรรม และตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
การดาเนินงาน
มหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำพระยำได้ ด ำเนิ น กำรปรั บ ยุ ท ธศำสตร์ (Reprofiling)
ของมหำวิ ท ยำลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยของประเทศและได้ จั ด ท ำรู ป เล่ ม ยุ ท ธศำสตร์ “Reprofiling
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” เพื่อนำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
วาระที่ 5.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ความเป็นมา
1. สภำมหำวิท ยำลั ยได้แ ต่ง ตั้ ง คณะกรรมกำรติด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำน
ของมหำวิท ยำลัย ตำมข้อกำหนดในพระรำชบัญ ญั ติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่ำด้วย
กำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำน ของมหำวิ ท ยำลั ย ในมำตรำ 49 และมำตรำ 50
และตำมข้ อบั งคั บมหำวิ ท ยำลั ยรำชภั ฏ บ้ ำนสมเด็ จเจ้ ำพระยำ ว่ ำด้ วยองค์ ป ระกอบ จ ำนวน คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำรได้ ม ำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง ตลอดจนวิธีก ำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรฯ
โดยคณะกรรมกำรฯ มี อ ำนำจและหน้ ำ ที่ ในกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดกำรศึกษำและกำรวิจัย
2. กำรติ ด ตำม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงำนของมหำวิ ท ยำลั ย ดั ง กล่ ำว ด ำเนิ น กำร
เป็นรอบปีงบประมำณ และรำยงำนผลกำรติดตำมฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมำณ
พ.ศ.2559 คณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำนของมหำวิ ท ยำลั ย ได้ ร ำยงำนผล
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ต่อสภำมหำวิทยำลัย
ในครำวประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 2/2559 วันเสำร์ที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560
การดาเนินการ
กำรด ำเนิ น งำนติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของมหำวิ ท ยำลั ย
ในปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ถื อ เป็ น กำรด ำเนิ น งำนปี แ รกของคณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ตำมคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำนของมหำวิ ท ยำลั ย สั่ ง ณ วั น ที่ 16 มี น ำคม พ.ศ.2560
โดยคณะกรรมกำรฯได้จัดประชุมเพื่อดำเนินงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและได้จัดทำเอกสำรแนวทำง
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 และนำเสนอ
สภำมหำวิ ท ยำลัย เพื่ อพิ จำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบแนวทำงกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำน
ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทำงในกำรดำเนินงำนต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบแนวทำงกำรดำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของมหำวิทยำลัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
วาระที่ 5.2 ขออนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบเสนอข้อมูล และกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ความเป็นมา
1. สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มีนำคม 2560 เห็นชอบ
ให้ มี ก ำรแต่ ง ตั้ ง “คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำกลั่ น กรองกำรต่ อ รำชกำรของข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560” โดยมี ศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ เป็นประธำน
กรรมกำรฯ
2. มอบให้ ม หำวิ ท ยำลั ย และคณะกรรมกำรฯ ตำมข้ อ 1 ด ำเนิ น กำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรต่ อ เวลำรำชกำรพลเรือ นในสถำบั น อุ ดมศึ กษำ พ.ศ. 2557 สำหรับ ผู้ เสนอขอต่ อ เวลำรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
การดาเนินการ
มหำวิทยำลัยดำเนินกำรตำมประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น ในข้อที่ 6 “ข้ำรำชกำรผู้ใดประสงค์
จะขอต่อ เวลำรำชกำร ให้ยื่นคำขอตำมวิธีกำร แบบและภำยในระยะเวลำที่สภำสถำบันอุดมศึกษำ
กำหนด” ในกำรนี้มหำวิทยำลัยได้จัดทำเอกสำรต่ำงๆ นำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่
5/2560 วันที่ 17 พฤษภำคม 2560 ดังนี้
1. หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขกำรต่ อ เวลำรำชกำรของข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
2. แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือ น
ในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนิ น กำรต่ อ เวลำรำชกำรของข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติหลั กเกณฑ์ วิธี กำร แบบเสนอข้ อมู ล และก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนิ นกำร
ต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
วาระที่ 5.3 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..........) พ.ศ. ............
ความเป็นมา
1. สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 17 กรกฎำคม 2557 มีมติ
ให้จั ดตั้ง วิท ยำลัยกำรดนตรีเป็น ส่วนงำนภำยในที่ มีฐำนะเทีย บเท่ ำคณะ และได้มีก ำรจัดตั้ง ส่วนงำน
ภำยในตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรจัดตั้งส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2557 ประกำศ ณ วันที่ 21 กรกฎำคม 2557
2. วิทยำลัยกำรดนตรี ได้เปลี่ยนแปลงรำยกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับสำขำวิชำ และสีครุยปริญญำ
ดังนี้
2.1 เปลี่ ย นแปลงหลัก สู ต รในระดั บ ต่ ำงๆ จำกเดิ มสั ง กั ด ในสำขำวิช ำศิ ล ปศำสตร์
เป็นสำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ แทน
2.2 เปลี่ ย นสี ป ระจ ำสำขำวิ ช ำจำกเดิ ม ที่ สั ง กั ด ในสำขำวิ ช ำศิ ลปศำสตร์ ใช้ สี แ สด
เป็นใช้สีเขียวเข้มแทน
3. กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในข้อ 2 จำเป็นต้องดำเนินกำรจัดทำ (ร่ำง) พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อสำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำ
ตำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับที่ ..........) พ.ศ. ............ ขึ้น เพื่อเพิ่มเติมสำระ
ที่ปรับเปลี่ยนดังกล่ำว แล้วดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรเสนอร่ำงพระรำชกฤษฎีกำฯ ต่อไป
การดาเนินการ
1. ฝ่ำยวิชำกำร มบส. ได้ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยปริญ ญำในสำขำวิชำ อักษรย่อ
สำหรับ สำขำวิชำ ครุ ยวิท ยฐำนะ เข็ม วิท ยฐำนะ และครุย ประจำต ำแหน่ ง ของมหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ
บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ (ฉบั บ ที่ ..........) พ.ศ. ............ ขึ้ น และส่ ง มอบให้ นิ ติ ก รของมหำวิ ท ยำลั ย
ตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมด้ำนสำนวนภำษำแล้ว
2. สำระสำคัญของกำรเพิ่มเติม ประกอบด้วย
2.1 สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ
(ก) เอก เรี ย กว่ ำ “ดุ ริ ย ำงคศำสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “ดศ.ด”
และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่ำ “ดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่ำ “ดุริยำงคศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.บ”
2.2 สีประจำสำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ สีเขียวเข้ม
โดยมีรำยละเอียดดังแนบในวำระกำรประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อสำหรับสำขำวิชำ
ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจำตำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
(ฉบับที่ ..........) พ.ศ. ............
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
วาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับ อุดมศึ กษำ พ.ศ. 2548 ข้ อ 7.2 ว่ำด้วยนิ ยำมของ “อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบั น
อุ ด มศึ ก ษำที่ มี ห น้ ำที่ ห ลั ก ทำงด้ ำนกำรสอนและกำรวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ เต็ ม เวลำตำมภำระงำน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ ต้องมีอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลำที่ จัดกำรศึกษำตำมหลั กสู ตรนั้ น ซึ่งมี คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพั นธ์กั บสำขำวิชำที่ เปิ ดสอน
ไม่น้อยกว่ำ 5 คน”
2. พิจำรณำตำมอำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ตำมสำระสำคัญของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “กำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรเปิดกำรสอนของมหำวิทยำลัย และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย” และ (7) “พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด”
3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และวิทยำลัยกำรดนตรี เสนอขอควำมเห็นชอบ
กำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจำหลักสูตร ดังนี้
1) หลั ก สู ต รกำรแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรแพทย์ แ ผนไทย ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2556
2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2555
การดาเนินการ
มหำวิทยำลัยนำเสนอกำรขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรของสำขำวิชำต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นต่อสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวัน
อังคำรที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รและอำจำรย์ป ระจำหลัก สูต รดั ง กล่ำ ว และให้ น ำเสนอต่ อ สภำมหำวิท ยำลั ย
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

หลักสูตร

คณะ
จากเดิม

1. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย

คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

-

บัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์
แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556
2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
คณะครุศำสตร์
อ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์*
สำขำวิชำดนตรีศึกษำ
ฉบับปี พ.ศ. 2555
หมายเหตุ * หมำยถึง อำจำรย์ที่เป็นทั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

เปลี่ยนเป็น

มีกำรรับอำจำรย์เข้ำใหม่ ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตรงกับที่สำขำวิชำกำหนด

อ.ชำรินันท์ แจงกลำง

ลำศึกษำต่อบำงเวลำ

อ.วรินธร สีเสียดงำม*

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2556 และหลักสูต ร
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี ศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมที่เสนอ
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
วาระที่ 5.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย ได้ จั ด ส่ ง ผลงำนทำงวิช ำกำรเพื่ อ ขอก ำหนดต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำต่ำงๆ ดังนี้
1) อำจำรย์ถำวร
วัฒนบุญญำ สำขำวิชำดนตรี
2) อำจำรย์ฌำน
ปัทมะ พลยง สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
3) อำจำรย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล สำขำวิชำเคมีวิเครำะห์
4) อำจำรย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ
2. กำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ดังกล่ำวในข้อที่ 1 คณะกรรมกำร
พิ จ ำรณำต ำแหน่ งทำงวิ ช ำกำรด ำเนิ น กำรตำมสำระในข้ อ บั ง คั บ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำนสมเด็ จ
เจ้ ำ พระยำ ว่ ำ ด้ ว ยต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร พ.ศ. 2554 และด ำเนิ น งำนภำยใต้ ป ระกำศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556
และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภำมหำวิทยำลัยอำศัยอำนำจตำมสำระใน พ.ร.บ. มหำวิทยำลัย
รำชภั ฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (9) ระบุ ให้ ม หำวิ ท ยำลั ย เป็ น ผู้ มี อ ำนำจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...
ศำสตรำจำรย์เกียรติ คุณ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ พิเศษ ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่ว ย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ดำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ภำยใต้ประกำศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรพิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบั บที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภำยหลั ง จำกกำรด ำเนิ น กำรแล้ ว ได้ มี ก ำรประชุ ม
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร เพื่ อ พิ จ ำรณำผลกำรประเมิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และนำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบ
2. มหำวิท ยำลัย น ำผลกำรดำเนิน กำรดัง กล่ำ วข้ำ งต้น เข้ำ สู่ก ำรพิจ ำรณำของ
สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจำรณำ
แต่งตั้ง จำนวน 4 รำย ดังนี้
1) อำจำรย์ถำวร
วัฒนบุญญำ เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
(สำขำวิชำดนตรี)
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหำคม 2559
2) อำจำรย์ฌำน
ปัทมะ พลยง เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
(สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย)
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559

3) อำจำรย์ธีรดิตถ์

โพธิตันติมงคล เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
(สำขำวิชำเคมีวิเครำะห์)
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม 2559
4) อำจำรย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
(สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ)
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม 2559
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหำวิท ยำลัย เสนอขออนุ มั ติแ ต่ง ตั้ ง อำจำรย์เพื่ อด ำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์
จำนวน 4 รำย ดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 6/2560
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำกำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจำปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันศุกร์ที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพุธที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
26 มกรำคม พ.ศ.2560
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560
16 มีนำคม พ.ศ.2560
20 เมษำยน พ.ศ.2560
17 พฤษภำคม พ.ศ.2560
15 มิถุนำยน พ.ศ.2560
20 กรกฎำคม พ.ศ.2560
17 สิงหำคม พ.ศ.2560
21 กันยำยน พ.ศ.2560
19 ตุลำคม พ.ศ.2560
16 พฤศจิกำยน พ.ศ.2590
21 ธันวำคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
ก ำหนดกำรประชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย ครั้ ง ที่ 6/๒๕60 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 15 มิ ถุ น ำยน
พ.ศ.๒๕60 เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ
มติสภามหาวิทยาลัย

